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1. Inledning 
I augusti 2003 beslutade Riksarkivet att genomföra en kartläggning (dnr RA 230-2003/4516) 
av statliga myndigheters ADB-upptagningar. Målsättningen med undersökningen har varit att 
skapa sig en överblick över vilka typer av ADB-upptagningar som finns ute hos 
myndigheterna samt hur hanteringen av dessa sköts. Genom att skapa sig en god överblick 
över myndigheters ADB-hantering kan Riksarkivet i framtiden skapa ett underlag till ett 
bättre och bredare tillsynsarbete. Enkäten som skickades ut riktade sig till alla centrala 
myndigheter samt stiftelser och organ som enligt sekretesslagen omfattas av 
offentlighetslagstiftningen. I samband med enkäten bad vi även medverkande myndigheter att 
insända en kopia av myndighetens förteckning över ADB-register enligt sekretesslagen 15 
kap. 11 §.   
 
Arbetet med kartläggningen har även delvis legat till grund för arbetet inom projektet för 
Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB). Genom denna undersökning har de kunnat bilda sig en 
uppfattning om befintliga upptagningar i den offentliga verksamheten.  
 
Detta projekt har varit ett samarbete mellan Riksarkivet, Luleå Tekniska Universitet och 
Bodens kommun. Resultatet av enkäten presenteras i denna slutrapport.  
 
 
Stockholm maj 2005 
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2. Bakgrund  
En myndighets arkiv skall enligt arkivlagen (SFS 1990:782) bevaras, hållas ordnad och 
vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar, så att behovet av information för rätts-
skipningen och förvaltningen samt forskningens behov tillgodoses. Handlingsbegreppet som 
återfinns i tryckfrihetsförordningen omfattar även ADB-upptagningar. En myndighets arkiv 
omfattar alltså inte bara det traditionella pappersarkivet utan kan även omfattas av dess ADB-
upptagningar.  
 
Riksarkivet har märkt av en ökning de senaste åren angående bevarande- och leveransfrågor 
rörande digitalt material och förfrågningarna lär knappast minska i framtiden. Genom denna 
kartläggning kan Riksarkivet skapa sig en helhetsbild över hur det ser ut ute på myndigheter. 
Detta ökar Riksarkivets möjlighet till en bättre tillsyns- och rådgivningsroll i framtiden. 
Kartläggningen redovisar vilken typ av ADB-upptagningar som finns, hur de är organiserade, 
vilken teknik som används, vilka rutiner som finns, om gallring förekommer, om det är 
aktuellt med ADB-leverans till Riksarkivet och vilka utvecklingstendenser som är aktuella. 
Kartläggningen ger även Riksarkivet möjligheten att förbereda sig på vilka typer av system 
som myndigheterna vill leverera i framtiden. Många system är centrala för myndigheternas 
verksamhet och det är viktigt att Riksarkivet kan erbjuda bra rådgivning när det gäller 
arkivfrågor för dessa. Denna undersökning är således även ett led i Riksarkivets arbete att 
skapa goda leveransmöjligheter.  
 
En myndighet är skyldig enligt sekretesslagen 15 kap. 11 § att för allmänheten hålla 
tillgänglig en beskrivning över vilka ADB-register som de förfogar över. Riksarkivet har 
tidigare (Dnr RA 230-2000/875) begärt in kopior på dessa beskrivningar från myndigheterna. 
I och med denna undersökning begärdes beskrivningarna in på nytt. Detta bland annat för att 
se om myndigheter kontinuerligt uppdaterar beskrivningarna eller om de som tidigare inte har 
haft någon har upprättat en.  
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3. Genomförande 
Avsikten har varit att genomföra en karläggning och det beslutades i ett tidigt skede att en 
enkätundersökning med övervägande strukturerade frågor med fasta svarsalternativ skulle 
tillämpas. Till varje fråga har funnits ett kommentarfält där myndigheten fritt har haft 
möjligheten att komplettera sitt svar. Valet av denna utformning medförde ett lättare 
bearbetningsarbete av de inkomna enkätsvaren. Enkäten delades in i sex huvuddelar med en 
medföljande bilaga1.  
 
Enkäten skickades ut till 299 statliga myndigheter, stiftelser och organ som enligt sekretess-
lagen omfattas av offentlighetslagstiftningen2. Sista svarsdatum för besvarande av enkäten var 
30 januari 2004. En påminnelse till de myndigheter som inte inkommit med svar skickades ut 
den 10 februari. Den 15 januari beslöt Riksarkivet att även skicka ut enkäten till 39 arbets-
löshetskassor3. Ingen påminnelse skickades ut till dessa. Totalt har 282 svar inkommit till 
Riksarkivet vilket ger en svarsfrekvens på ca 94 %, något som får anses som tillfredsställande. 
Av dessa kom 260 från statliga myndigheter, stiftelser eller organ och 22 från arbetslöshets-
kassorna. Av inkomna svar utgjorde 258 enkätsvar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 86 
%. Resterande svar bestod av hänvisningar till enkätsvar inlämnade av central eller 
samordnande myndighet. I några fall angavs som svar att myndigheten inte har några ADB-
upptagningar. Dessa har inte heller tagits med.  
 
I missivet påpekades det att enkäten borde besvaras av IT-ansvarig med stöd av arkivarie eller 
andra där behov fanns. Detta då frågorna var av sådan karaktär att samråd inom myndigheten 
troligtvis krävdes. Efter en genomgång av fältet befattning bland inkomna enkätsvar kan man 
se att de flesta har samrått vid ifyllandet av enkäten. Huvudsakligen är det arkivarie eller 
arkivansvarig i samråd med någon från IT-sidan som har svarat.  
 
För att bearbeta all information som kom in konstruerades en databas där enkätsvaren 
matades in. Inga tolkningar av svaren har gjorts från de som har matat in informationen i 
databasen, utan svaren har matats in så som myndigheterna har svarat. Ur databasen har 
statistik sammanställts över de olika frågorna. I den statistiska sammanställningen har fältet 
”ej svar” lagts till för att fånga upp de frågor som av någon anledning har lämnats blanka. 
Resultatet för varje fråga redovisas omräknat till procent. Vissa frågor har varit 
flervalsalternativ och dessa redovisas som stolpdiagram med antal svar istället för i procent. 
Ett antal myndigheter har gemensamma system med andra. Vissa av dessa har i sina svar på 
ett antal frågor hänvisat till den myndighet som varit huvudägare/ ansvarig och dess 
enkätsvar. 
 
Tanken är att databasen med de inmatade enkätsvaren skall vara tillgänglig och att 
Riksarkivets tillsynshandläggare skall använda sig av informationen i databasen inför t ex 
inspektioner eller ärenden av relevans.  
 
I nästföljande kapitel presenteras resultatet av enkäten i nummerordning under respektive 
avsnitt. I kapitel fem sammanfattas vissa av resultaten från databearbetningen i punktform. Ett 
antal tendenser som kan urskiljas av enkätsvaren presenteras också. 
 

                                                 
1 Enkät med tillhörande missiv samt sändlista, se bilaga 1. 
2 Denna undersökning omfattades inte av myndigheter som faller under Försvarsdepartementet. 
3 Sändlista för a-kassorna, se bilaga 2. 
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4.   Resultat 

4.1   Arkivorganisation och regelverk 
Fråga 1.1 a. Finns det någon arkivansvarig hos myndigheten? 
Fråga 1.1 b. Om ja på fråga 1.1 a, är denne även ansvarig för arkivering av ADB-
upptagningar? 

1.1a

Ja
90%

Vet ej
0%

Nej
8%

Ej svar
2%

1.1 b

Ja
59%

Nej, 
annan
24%

Vet ej
2%Finns 

ingen
12%

Ej svar
3%

  
Inledningsvis framgår det att en övervägande majoritet av myndigheterna har en 
arkivansvarig, oavsett om en arkivarie finns anställd eller inte. Resultatet får anses som 
mycket positivt. De som har angett att de inte har en arkivansvarig är nästan uteslutande små 
myndigheter, stiftelser eller organ. Några har angett att det är annan värdmyndighet som har 
arkivansvaret och därför inte har någon arkivansvarig hos sig. 
  
Det visar sig att en stor del av de arkivansvariga även har ansvaret för att arkivering av ADB-
upptagningar sköts. Där myndigheten har svarat att annan är ansvarig så är det vanligtvis 
någon från IT-avdelningen som har ansvaret, t ex IT-chef, driftansvarig, IT-handläggare eller 
IT-samordnare. Av de myndigheter som har angett att det inte finns någon ansvarig har ett 
flertal kommenterat att de ännu inte arkiverar ADB-upptagningar. 
  
Fråga 1.2 Känner myndigheten till innehållet i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 
gällande ADB-upptagningar (RA-FS 2003:1-2003:3)? 
 

Det är positivt att se att så många myndigheter 
har angett att de känner till Riksarkivets 
föreskrifter och allmänna råd gällande ADB-
upptagningar. Som kommentar har dock en del 
uppgett att de känner till föreskrifterna men inte 
i detalj eller mer ingående. Det har även 
kommenterats att det endast är berörda instanser 
som känner till föreskrifterna. I enkäten 
lämnades till denna fråga viss information om 
bland annat föreskrifterna samt en hänvisning till 
föreskrifterna på RAs hemsida. Vissa 
myndigheter har kommenterat att de efter att ha 

tagit del av föreskrifterna på nätet nu känner till dess innehåll!  

1.2

Ja
81%

Nej
13%

Vet ej
4%

Ej svar
2%
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Fråga 1.3 a. Har myndigheten en förvaltningsövergripande plan för arkivering/ långsiktigt 
bevarande av ADB-upptagningar? 
Fråga 1.3 b. Om ja på fråga 1.3 a, på vilket sätt är denna plan dokumenterad? 
 

Här har en övervägande del svarat att de inte har 
någon förvaltningsövergripande plan rörande 
arkivering av ADB-upptagningar. Ett stort antal 
har dock angett att en sådan plan är under 
utarbetande. Många som har svarat nej har 
kommenterat att de inte arkiverar några ADB-
upptagningar ännu eller inte har för avsikt att 
göra det inom en överskådlig tid och därför inte 
har utarbetat någon sådan plan. Av dessa har 
vissa angett att det långsiktiga bevarandet istället 
sker på papper.  

1.3 a
Ja

19%
Vet ej
2%

Nej
75%

Ej svar
4%

  
Vanligast är att den förvaltningsövergripande planen finns dokumenterad i arkivbildnings-
planen eller arkivbeskrivningen. Några myndigheter har angett att den har dokumenterats i 
olika policy- eller IT-dokument. Vissa har tolkat fråga 1.3 b annorlunda och har istället angett 
att planen finns i t ex  pappersform, databas, datafil eller liknande. 

4.2   System i drift 
Fråga 2.1 a. Vilka typer av system är idag i drift inom myndighetens verksamhet? 
Fråga 2.1 b. Kartlägg system som förekommer inom angivna typer ovan. Uppgifter på 
systemnivå redovisas per system på en särskild blankett,  
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Denna fråga bestod av fasta flervalsalternativ samt ett kompletterande fritextfält andra där 
myndigheten har kunnat ange andra typer av system. I fråga 2.1 b ombads myndigheten 
att kartlägga sina system i en bilaga till enkäten med information om system, funktion, 
utveckling, koppling till andra system, om åtkomst för tredje part är möjlig samt om 
avställning sker. Det är en omöjlighet att redovisa bilagorna på detaljnivå. I denna rapport 
redovisas enbart en mer övergripande bild. För specifik information om en myndighets 
system hänvisas läsaren istället till dennes enkätsvar. 
 
I diagrammet ovan visas enbart de typer av system som fanns som fasta svarsalternativ. 
Av dessa är diarieförings-, e-post- och ekonomisystem de vanligast förekommande, tätt 
följda av löne-, PA- och ärendehanteringssystem. I övrigt kan man utläsa av svaren att 
inköps- och upphandlingssystem inte tycks vara så spridda ute hos myndigheterna.  
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I fråga 2.1 b ombads myndigheten kartlägga sina system på en särskild blankett. Av svaren 
kan man utläsa att de vanligaste ärende- och diarieföringssystemen är ÄHS (ett fyrtiotal har 
angett detta system) och Diabas (ett trettiotal har angett detta system). Andra som har angetts 
ett flertal gånger är Acta och W3D3 (vanligen universitet och högskolor som använder sig av 
detta system). Främst rör det sig om standardsystem som har anpassats till den specifika 
verksamheten. Vissa mindre myndigheter har egenutvecklade diarieföringssystem i t ex File 
Maker eller Access. LDB-projektet fokuserar i sitt forskningsarbete på ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Som pilotfall inom projektet medverkar Förskäringskassan 
(tidigare Riksförsäkringsverket) med sitt ärendehanteringssystem och digitala arkiv. Tanken 
är att en XML-baserad leveransrutin för digital information skall tas fram.  
 
En övervägande majoritet av myndigheterna använder Agresso som ekonomiadministrativt 
system. De flesta har angett att de inte har anpassat Agresso till verksamheten. Andra 
förekommande ekonomisystem är Raindance, Horisonten, Formula Ekonomi, FDT Advance, 
BUS, Hogia, XOR, Foxtrot, A+ och Visma. Dessa är dock inte så vanligt förekommande. En 
arbetsgrupp4 har under våren sett över möjligheten att underlätta avställningar och leveranser 
av data ur redovisningssystem. Tanken är att leveranser skall ske förhållandevis kort tid efter 
räkenskapsårets utgång. Detta arbete är ännu inte avslutat. 
 
För e-post är Microsoft Outlook klart överrepresenterat ute hos myndigheterna. Andra e-
postsystem som förekommer är  t ex Lotus Notes, Nouvell GroupWise, MS Exchange, First 
Class, Postfix, Mdaemon, Pegasus, Quick Mail, Sendmail och SIMS.  Flertalet myndigheter 
har efterfrågat regler för långsiktig hantering av e-post och i Riksarkivets nya föreskrifter5 tas 
format för långtidslagring av e-post upp. 
 
När det gäller personal- och löneadministration är standardsystem med eller utan 
anpassning till verksamheten det mest förekommande. Främst förekommer Palasso och 
SLÖR/PIR ute hos myndigheterna. Andra befintliga är t ex Agresso Lön, Hogia Lön, 
Crona Lön och Skapa.   
 
Det finns ett stort antal register av olika slag ute hos myndigheterna. De stora flertalet är 
skapade i vanliga standardsystem och tycks vara av enklare art och saknar den komplexitet 
som andra större system besitter. Dessa enklare typer av register bör på sikt kunna tas emot 
genom ett förenklat leveransförfarande. Detta är något som under hösten 2005 skall utredas 
och resultatet skall tas med i den interna leverandshandboken.   

                                                 
4 Avställning och leveranser av digitala bokföringstransaktioner, Dnr RA 20-2005/858. 
5 Föreskriftens (RA-FS)benämning ej fastställd vid färdigställandet av denna rapport. 
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Fråga 2.2 a. Finns det system hos myndigheten som har övertagits från annan huvudman  
Fråga 2.2 b. Om ja på fråga 2.2 a, för vilket/vilka system, samt vem/vilka var tidigare 
systemägare/systemansvarig? 
Fråga 2.2 c. Om ja på fråga 2.2 a, har systemet efter övertagandet införlivats i myndighetens 
verksamhet? 

 
2.2 a 

Ja
10%

Ej svar
4%Vet ej

2%

Nej
84%

2.2 c 

Nej
12%

Vet ej
0%

Ja
84%

Ej svar
4%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majoriteten, 84%, har angett att de inte har övertagit några system från annan huvudman. 
Några som har övertagit har i kommentarerna skrivit att det rör sig om system från 
myndighetens föregångare. Vanligast är att diarie- och ärendehanteringssystem har övertagits 
från tidigare ägare. Det finns även en del verksamhetsspecifika system som har övertagits. De 
flesta har låtit systemen införlivas i myndighetens fortsatta verksamhet.  
 
Fråga 2.2 d. Om nej på fråga 2.2 c, vad har hänt med ADB-upptagningarna i de ej 
införlivade systemen? 

De flesta ADB-upptagningar som inte har 
införlivats förvaras enligt enkätsvaren istället 
i de ursprungliga systemen. Där myndighet 
har svarat annat så kommenteras detta t ex 
med att de har konverterats eller har tryckts/ 
tagits fram i pappersform. 10% har angett att 
de har gallrat ADB-upptagningarna. Om det 
fanns gallringsbeslut för detta framgår tyvärr 
inte av svaren. Det är anmärkningsvärt att 
19% har svarat att de inte vet vad som har 
hänt med ADB-upptagningarna i de system 
som inte har införlivats.   

2.2 d

Vet ej
19%

Annat
20% Förvaras i 

ursprung-
ligt 
system
41%

Gallrats
10%

Avställts
10%

 
Fråga 2.3 a. Finns det inom myndigheten system som har ersatts av nyare system eller 
som av andra skäl är tagna ur drift? 
Fråga 2.3 b. Om ja på fråga 2.3 a, ange vilka. 

En övervägande del har angett att de har system 
som har ersatts av nya eller som av någon 
anledning har tagits ur drift. De vanligaste 
systemen som har ersatts är olika typer av 
ekonomisystem, diarieförings- och 
ärendehanteringssystem samt olika PA-system. 
Några få exempel är COSMOS eller BUS som 
ersatts av AGRESSO, PIR/SLÖR som ersatts av 
PALASSO, OAS2 som ersatts av OAS3, 
DIABAS ersatt av ÄHS.  
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2.3 a

Ja
63%

Nej
31%

Vet ej
3%

Ej svar
3%



 
Det finns även en del myndigheters verksamhetsspecifika system som har ersatts av nyare, 
såsom t ex olika universitet- och högskoleverksamma system.  
 
Fråga 2.3 c. Om ja på fråga 2.3 a, vad har hänt med informationen i de avslutade 
systemen? 
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Denna fråga bestod av fasta flervalsalternativ. De flesta myndigheterna har angett att 
informationen i de avslutade systemen har överförts till andra nyare system.  
 
Vanligast är att informationen har tagits ut på papper och på så sätt bevaras långsiktigt. Andra 
exempel som har angetts är att information har sparats som flata filer, mikrofilm, SQL-
databas, m.m. Detta är dock enbart enstaka fall.  
 
Bland de som har svarat att informationen förvaras i ursprungligt system, har några 
kommenterat att informationen även finns utskriven på papper eller uttagna på backup-band 
(vilket dock inte kan räknas som arkivering!). Några myndigheter har angett att de har gallrat 
enligt gallringsbeslut.  
 
Som annat har några myndigheter angett att informationen förvaras på band, en myndighet 
har angivit att backuproboten med materialet har stulits! 

4.3   Arkivering/långsiktigt bevarande 
Fråga 3.1 a. Bevarar myndigheten digital information på ett långsiktigt sätt? 

Här svarade lite mer än hälften av 
myndigheterna att de har någon form av 
långsiktigt bevarande när det gäller digital 
information. Många anger här att de förvarar 
backup band med informationen eller att 
informationen förvaras i befintliga system och 
att ingen gallring sker. Det bör påpekas att 
backup inte är detsamma som arkivering. 
Hantering av backup-band har ingenting med ett 
långsiktigt bevarande att göra. Där myndighet 
har svarat nej har som skäl i vissa fall angetts 
vara att informationen istället skrivs ut på papper 

och sparas eller att de saknar ADB-upptagningar.  

3.1 a

Ja
51%Nej

40%

Vet ej
6%

Ej svar
3%
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Fråga 3.1 b. Om ja på fråga 3.1 a, inom vilka verksamhetsområden? 

3.1 b
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Denna fråga bestod delvis av fasta flervalsalternativ. Vanligast är att information i 
diarieföringssystem bevaras digitalt, därefter är det ekonomisystem tätt följt av 
ärendehanteringssystem, e-postsystem samt lönesystem som bevaras. 
  
Till den här frågan fanns även svarsalternativet annat. Här har ett flertal myndigheter angett 
olika typer av verksamhetsspecifika system vars information bevaras digitalt på ett långsiktigt 
sätt. Exempelvis vissa högskolor och universitets studentadministrativa system såsom 
antagningssystem och forskningsdatabaser. Bibliotekssystem och bildbehandlingssystem är 
andra verksamhetsområden som har angetts ett flertal gånger som något som sparas digitalt.  
 
Fråga 3.1 c. Om ja på fråga 3.1 a, är dessa rutiner dokumenterade, i så fall var? 

På frågan om det finns dokumenterade 
rutiner för bevaring av digital information så 
är det  i stort sett lika med en viss övervikt 
för ja. Enligt svaren är rutinerna vanligtvis 
dokumenterade i arkivbildningsplaner eller 
arkivförteckningen. Vissa har dokumenterat 
uppgifterna i system- eller 
driftdokumentationen. Några har tolkat 
följdfrågan om var annorlunda och har 
angett att dokumentationen finns hos t ex 
registrator, uppdragsgivare eller ansvarig.  

3.1 c

Ja
48%

Nej
42%

Vet ej
5%

Ej svar
5%

 
Fråga 3.1 d. Om nej på fråga 3.1 a, har myndigheten planer på att i framtiden arkivera ADB-
upptagningar i digital form? 

46% har svarat ja på frågan om de i framtiden 
har för avsikt att arkivera ADB-upptagningar i 
digital form. I kommentarfältet har vissa angett 
vilken typ av information som avses, vilket inte 
presenteras här utan återspeglas i fråga 3.1 e.  
 
Hela 26 % har angett att de inte vet om de 
kommer att arkivera digitalt på sikt. Ett flertal 
har kommenterat att frågan utreds/skall utredas 
eller att de ännu inte har tagit ställning i frågan. 
Vissa som har svarat nej har angett att de i dags-
läget inte har några ADB-upptagningar och 

knappast kommer att ha det inom en överskådlig framtid! 

3.1 d

Ja
46%

Vet ej
26%

Ej svar
4%

Nej
24%
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Fråga 3.1 e. Om ja på fråga 3.1 d, inom vilka områden? 

Denna fråga bestod delvis av fasta flervalsalternativ. Vanligaste området är diarieförings-
system tätt följt av ärendehanteringssystem, därefter kommer ekonomi-, löne- och  

3.1 e
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e-postsystem. Som svarsalternativ fanns även annat. Ett antal myndigheter har här angett att 
de har för avsikt att arkivera diverse verksamhetsspecifika ADB-upptagningar i digital form. 
Det är tämligen få typer av system som har angetts med tanke på antalet myndigheter som har 
svarat. 
 
Fråga 3.2 Görs regelbundna säkerhetskopieringar av myndighetens ADB-upptagningar? 
Fråga 3.3 a. Är ADB-upptagningarna skyddade mot extern påverkan? 
Fråga 3.3 b. Om ja på fråga 3.3 a, på vilket sätt (t ex arkivlokal, organisatoriska 
åtgärder)? 

3.2

Nej
2%

Vet ej
1%

Ej svar
3%

Ja
94%

3.3 a

Nej
4%

Vet ej
3%

Ej svar
3%

Ja 
90%

Hela 94% av myndigheterna har angett att de har någon form av regelbunden säkerhets-
kopiering av sina ADB-upptagningar. Av kommentarerna går det att utläsa att flertalet har 
mycket goda rutiner för detta och att många tar backup av systemen i stort sett dagligen.  
 
Det är mycket viktigt att hanteringen och bevarandet av informationen sker på ett säkert sätt. 
Informationen skall inte kunna ändras utan tillstånd och dess äkthet skall även kunna 
garanteras, således krävs goda säkerhetsrutiner. På denna fråga har de flesta, 90%, angett att 
deras ADB-upptagningar skyddas mot någon form av extern påverkan, vilket får anses som 
mycket positivt. Majoriteten har angett att de har brandsäkra utrymmen såsom arkivlokaler, 
serverrum, säkerhets/kassa- eller arkivskåp. Andra åtgärder är backuper/säkerhetskopior som 
förvaras säkert, intrångsskydd såsom brandväggar, skalskydd, behörighetskontroll/ nivåer, 
m.m. Några har angett att uppgiften är outsourcad på extern part.  
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Fråga 3.4 Vilka lagringsformat används för myndighetens ADB-upptagningar som: 
fortfarande är i drift? är avställda? (fler än ett alternativ möjligt) 

 
Databaser i drift
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Denna fråga bestod av fasta flervalsalternativ och var uppdelad i två delar, en del om 
databaser och en del om kontorsdokument. När det gäller databaser har de flesta kryssat för 
svarsalternativet specifika format. Vanligast förekommande är SQL Server, Access och 
Oracle. Några andra exempel, fast inte lika spridda, är Sybase, Informix och DB2, File Maker, 
Lotus Notes, Paradox, Mimer, Ingres och MySQL. Ett fåtal har angett att de använder sig av 
sekventiell text eller XML, oavsett om det rör sig om system i drift eller avställda. För XML 
har några svarat att möjlighet finns vid en eventuell överföring.  
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För kontorsdokument har ett stort antal angett att de använder sig av specifika format och 
här är programmen i Microsoft Office totalt dominerande. Oavsett om det gäller t ex 
ordbehandling, kalkylering eller presentationer så är program såsom Word, Excel och 
Power Point klart överrepresenterade. Andra program/format som har angetts (dock ett fåtal 
som har angett dessa!) RFT, Star Office, Word Perfect, Page Maker, LATEX, Flow 
Charter, Rose och Visio. Något som också används mycket flitigt ute på myndigheterna är 
PDF. 

Avställda kontorsdokument
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För bilder (bitmappade/rastrerade ) så är JPEG och TIFF klart överrepresenterat. GIF och 
BMP används också men inte i samma utsträckning som de två förstnämnda. Andra 
format som nämns (dock enbart ett fåtal gånger) är t ex DNG, WMF, EPS, BIL, PCD och 
NEF. 
 
Knappt ett 40-tal har angett att de tillämpar vektoriserat bildformat. Det vanligaste 
formatet är CGM och EPS. Andra format som nämns är t ex SHP, ESRI, AutoCAD DWG 
och DXF, AI, PSX, WMF och DS. 
 
Ett 40-tal har angett att de använder digitalt ljud samt digital video. Vanligaste formaten 
för digitalt ljud är Wave och MP3. Andra format som nämns är VOX-format för talfiler, 
MIDI, RealAudio, AIF, AIFF och AU-filer. För digital video är det vanligaste MPEG 
men även AVI har angetts ett antal gånger. 
 
Förfrågningar från myndigheter har de senaste åren ökat när det gäller regler för långsiktig 
hantering av andra format än databaser. I Riksarkivets nya föreskrifter6 tas (förutom format 
för databaser) format för strukturerade dokument, kontorsdokument, skanning samt format för 
elektroniskt underskrivna handlingar upp. 
 
Fråga 3.5 Vilka typer av databärare används för avställda ADB-upptagningar? 
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För bandkassetter är DLT klart populärast därefter kommer DAT. När det gäller optiska 
skivor är CD-R vanligast. Användandet av alternativet DVD tycks ännu inte vara så utbrett 
hos myndigheterna. Oavsett typ är CD-R det vanligaste idag tätt följt av DLT. Många 
myndigheter har angett i kommentarfältet att de av olika orsaker ännu inte avställer några 
ADB-upptagningar överhuvudtaget. Därför är andelen som har svarat på denna fråga inte så 
pass stort. Vissa har även angett att det inte rör sig om avställningar utan om backuper. Trots 
det så får vi en indikation på vad myndigheterna använder sig av för databärare. För 
kolumnen annan databärare har enstaka svar givits såsom disketter, ZIP, magnetband, 
hårddisk och disksystem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Föreskriftens (RA-FS)benämning ej fastställd vid färdigställandet av denna rapport. 
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Fråga 3.6 a. Finns det dokumenterade rutiner för avställningar av ADB-upptagningar (t ex 
hur ofta avställningar skall  ske, på vilket medium de skall förvaras, konverteringar, 
hantering och förvaring av arkivexemplar enligt säkerhets-, klimat- och miljömässiga krav)? 
Fråga 3.6 b. Om ja på fråga 3.6 a, var/på vilket sätt är rutinerna dokumenterade? 

Här har en övervägande majoritet dessvärre 
svarat nej på frågan om det finns några 
dokumenterade rutiner för avställningar. Ett 
flertal har dock kommenterat att sådana rutiner 
är under utarbetande vilket får anses som 
positivt. Vanligast är att rutinerna finns 
dokumenterade i arkivbildningsplanen eller i 
någon form av rutinbeskrivningar.  

3.6 a
Ja

16%

Vet ej
4%

Ej svar
16%

Nej
64%  

 

 

4.4   Redovisning och dokumentation 
Fråga 4.1 Är ADB-upptagningarna och information kring dessa (t ex samband mellan ADB-
upptagningar, sökingångar) redovisade i myndighetens arkivförteckning, arkivredovisning 
och/eller dokumenthanteringsplan? 

41 % har svarat att redovisning sker för 
samtliga eller för vissa. Av kommentarerna 
att döma tycks redovisningen oftast ske i 
myndighetens arkivbildningsplan. Ca 
hälften, 46 %, av de svarande myndigheterna 
har uppgett att de inte redovisar några ADB-
upptagningar eller informationen kring dessa 
någonstans. Av dessa har vissa angett att det 
ännu inte är aktuellt med någon redovisning 
då information ännu inte har avställts eller 
att någon arkivering inte sker. Ett flertal har 
dock kommenterat att arbetet pågår eller 
skall påbörjas.  

4.1
Ja, de 
flesta
15%

Ja, 
enstaka

15%

Vet ej
4%

Ej svar
7%

Nej, 
enbart för 

i drift
2%

Nej, 
enbart för 

avst. 
0%

Ja, 
samtliga

11%

Nej, inga
46%

 
Fråga 4.2 a. Omfattas någon av myndighetens ADB-upptagningar av registerlag? 
Fråga 4.2 b. Om ja på fråga 4.2 a, har myndigheten en beskrivning/förteckning över sina 
ADB-register i enlighet med sekretesslagen 15 kap. 11 §? 
Fråga 4.2 c. Om ja på fråga 4.2 a, ange vilken/vilka ADB-upptagningar samt registerlag som 
avses: detta görs genom att bifoga en kopia av myndighetens förteckning över ADB-register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 a 

Ja
50%

Nej
31%

Ej svar
4%

Vet ej
15%

4.2 b 

Ja
80%

Nej
13%

Ej svar
2%

Vet ej
5%
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En stor del har svarat ja på frågan om deras ADB-upptagningar omfattas av någon registerlag. 
Det är positivt att se att en övervägande majoritet som har svarat ja på fråga 4.2 a har en 
förteckning som uppfyller sekretesslagen 15 kap. 11 §. När Riksarkivet gick ut med enkäten 
bad vi myndigheterna bifoga förteckningen om en sådan fanns. Efter en genomgång av de 
inkomna förteckningarna kan man konstatera att flertalet av dessa håller god kvalitet och 
uppfyller sekretesslagen. Det bör dock påpekas att en del är föråldrade och vissa myndigheter 
bör se över sina rutiner för att kontinuerligt uppdatera beskrivningarna. Några har 
kommenterat att förteckningen inte är uppdaterad eller att en sådan saknas helt. 
 
Fråga 4.3 a. Finns det ”förståelsedokumentation” i form av systemdokumentation, 
användarmanualer, hjälpfiler, m.m.? 

Det är viktigt att det finns dokumentation bland 
annat för förståelsen av sammanhanget i vilket 
ADB-upptagningarna har tillkommit. En 
övervägande majoritet av myndigheterna har 
svarat att de har någon form av förståelse-
dokument till flertalet av sina system även om 
alla inte är helt kompletta. Flera har kommen-
terat att uppdatering borde ske eller att arbetet 
pågår med att ta fram dokumentation. Det har 
även kommenterats att denna information, av 
förklarliga skäl, bevaras hos IT-avdelningarna 
och inte hos arkivfunktionen. 

4.3 a

Ja, för de 
flesta
41%

Ej svar
6%

Ja, för 
enstaka

13%

Dokumen-
tation 

saknas
3%Nej, för 

inga
7%

Nej, 
enbart i 

drift
1% Ja, för 

samtliga
25%

Vet ej
4%

 
Fråga 4.3 b. Om ja på fråga 4.3 a., är dessa redovisade i myndighetens arkivförteckning? 

Dessvärre visar det sig att flertalet av 
myndigheterna har svarat att de inte 
redovisar någon förståelsedokumentation i 
arkivförteckningen. Ett stort antal av de som 
har svarat nej eller ja för enstaka/de flesta 
har kommenterat att arbetet pågår med att 
komplettera arkivförteckningarna eller att 
arbetet skall påbörjas inom en snar framtid.  

4.3 b Ja, 
enstaka

14%
Ja, för de 

flesta
5%

Vet ej
7%

Ej svar
9%

Ja, för 
samtliga

7%

Nej, 
enbart för 

i drift
0%

Nej, 
enbart för 
avställda

1%
Nej, inga

54%

Dokumen-
tation 

saknas
3%

 
 
 
 

Fråga 4.4 Uppfyller dokumentationerna Riksarkivets krav på dokumentation i enlighet med 3 
kap. 2 § RA-FS 2003:3 samt 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § i RA-FS 2003:2?  

Av de som har dokumentation uppfyller de flesta 
helt eller till viss del Riksarkivets föreskrifter. 
Ett flertal har kommenterat att genomgångar 
pågår för att komplettera dessa enligt kraven. 
23% har svarat att de inte vet om deras 
dokumentationer uppfyller föreskrifterna. Några 
som har angett att dokumentation saknas har 
kommenterat att digital information saknas, att 
inget ännu har avställts eller att dokumenta-
tionerna är av ringa betydelse och att data som 
skall sparas arkiveras någon annanstans. 

4.4 Ja, i sin 
helhet
15%

Ja, till viss 
del

34%

Vet ej
23%

Ej svar
6%

Nej
12%

Dokumen-
tation 

saknas
10%
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Fråga 4.5 Hur väl har myndigheten dokumenterat de sammanställningar av uppgifter som 
myndigheten har kunnat göra i sina system (se RA-FS 2003:2, 4 kap. 5 § & RA-FS 2003:3, 3 
kap. 2 §)? 

Det är anmärkningsvärt att enbart 5 % har svarat 
att sammanställningar har dokumenterats i sin 
helhet. 26 % har angett att de delvis har doku-
menterats. Hela 40 % har svarat att de inte har 
dokumenterat några sammanställningar, något 
som dock delvis är missvisande då en del som 
inte har några ADB-upptagningar har svarat på 
frågan. Vissa har uppgett att arbete med att 
dokumentera sammanställningar pågår. Andra 
kommentarer är att brister i dokumenteringen 
gäller äldre eller utlokaliserade system eller att 
inga sammanställningar har behövts dokumen-

teras då kunskapen finns hos användarna!  

4.5

Vet ej 
18%

Ej svar
11%

Dokumen-
terats till 
viss del

26%

Dokumen-
terats i sin 

helhet
5%

Har inte 
dokumen-

terats
40%

4.5 Gallring 
Fråga 5.1 a. Förekommer gallring av ADB-upptagningar i myndighetens system? 
Fråga 5.1 b. Om ja på fråga 5.1 a, finns det gallringsföreskrift/beslut för detta? 

5.1 a 

Ja
53%

Nej
43%

Ej svar
2%Vet ej

2%

5.1 b 
Nej
18%

Vet ej
3%

Ja
79%

Ej svar
0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yndigheterna har svarat att de gallrar ADB-upptagningar. Vissa har uppgett 
tt de gallrar informationen först efter att de har tagit ut informationen på t ex papper eller 
ikrofiche. Ett antal av de myndigheter som har svarat nej på fråga 5.1 a har kommenterat att 

et ännu inte är aktuellt med gallring eller att gallringsfrågan skall utredas eller utreds för 
llfället.  

et är positivt att se att majoriteten av de myndigheter som gallrar ur sina system har 
allringsföreskrifter/beslut för detta. I kommentarfältet har många angett enligt vilka 
reskrifter de gallrar och vissa har även kommenterat vad som gallras. Vanligast är att 

andlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse enligt RA-FS 1991:6 gallras. Som exempel 
ar nämnts bland annat hemsidor och e-post, i vissa fall specifikt skräppost/spam. Ett antal 

 

Över hälften av m
a
m
d
ti
 
D
g
fö
h
h
myndigheter som har svarat nej på fråga 5.1 b har uppgett att gallringsfrågan utreds för 
tillfället. Dessa borde inte ha svarat på fråga 5.1 b då de svarade nej på fråga 5.1 a. 
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Fråga 5.2 a. Finns dokumenterade rutiner för gallring av ADB-upptagningar hos 
myndigheten? 
Fråga 5.2 b. Om ja på fråga 5.2 a, hur är dessa rutiner dokumenterade? 

De flesta, 62%, har angett att de inte har några 
dokumenterade rutiner för gallring av ADB-
upptagningar. Vid statistikgenomgången 
upptäcktes det att denna fråga har fått delvis 
missvisande svarsresultat. Som frågan var 
formulerad svarade många av de som angett att 
det inte förekommer någon gallring (fråga 5.1 a). 
Frågan borde ha ställts som ”Om ja på fråga 5.1 
a…”.  
 

erade i 
arkivbildningsplanen eller i skriftliga gallrings-

kumentationen 

i 
Fråga 5.3 b. Om ja, på vilket sätt? 

 

 
 

 
 
 

n som  har gallrats i ADB-system har sparats på annat 

väldigt få som har uppgett att de sparar på m
annat att informationen har överförts till CD
Bakom det stora antalet som ej har angett någo
har kommenterat att de ännu inte gall

Vanligast är att rutinerna är dokument

beslut. Några myndigheter har tolkat frågan på annat sätt och skrivit att do
finns i pappersform eller i databas. 
 
Fråga 5.3 a. Har information som gallrats ADB-system sparats på annat sätt? 

 
 
 

 
 
 

Majoriteten har angett att informatio
sätt. Vanligast är att myndigheten har sparat information genom utskrift på papper. Det är 

ikrofilm. Under svaret annat återfinns bland 
-skivor, i många fall som vanliga textfiler. 

t svar eller svarat nej återfinns många som 
rar någon information ur ADB-systemen. 

5.3 b
Ej svar
27%

Utskrift på 
papper
45%

Annat
23% Mikrofilm

5%

5.3 a

Ja
73%

Nej
22%

Vet ej
3%Delvis

1%

Ej svar
1%

5.2 a
Ja

25%

Vet ej
4%

Ej svar
9%

Nej
62%
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4.6   Leverans 
Fråga 6.1 a. Har myndigheten för avsikt att leverera ADB-upptagningar till Riksarkivet 
inom en 5-års period? 
Fråga 6.1 b. Om nej på fråga 6.1 a, varför inte? 
Fråga 6.1 c. Om ja på fråga 6.1 a, vilken typ av ADB-upptagningar är aktuella för 
leverans? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1a 
Ja

11%

Nej
64%

Vet ej
21%

Ej svar
4%

6.1 b Annan 
orsak
15%

Ej svar
2% Ej omfatt. 

ADB-
material

33%

Ekono-
misk 
fråga
5%

Materialet 
används 
för åter-
sökning

45%

En övervägande majoritet av de tillfrågade myndigheterna har svarat nej på frågan om de 
vill leverera ADB-material till Riksarkivet inom en femårs period. Främsta orsaken till att 
de inte vill leverera är att materialet aktivt används för återsökning eller att ADB-
materialet inte är så pass omfattande så myndigheten anser det nödvändigt med en 
leverans. Under svarsalternativet annat återfinns bland annat kommentarer om att det inte 
finns några ADB-upptagningar att leverera eller att frågan inte har aktualiserats än.  
 
De system som är aktuella för leverans är för det mesta diarie- eller ärendehanteringssytem. 
Ett antal myndighetsspecifika system anges också som aktuella för leverans.  
 
Fråga 6.1 d. Om ja på fråga 6.1 a, vilken typ av överföringssätt önskas användas vid leverans 
av ADB-upptagningarna? 
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Då det var få myndigheter som svarade ja på frågan om möjlig leverans inom fem år, så är det 
få som har svarat på frågan om överföringssätt. De flesta som har angivit ett svar har dock 
uppgett att de i dagsläget inte vet vilken typ av överföringssätt de vill använda vid en 
eventuell leverans. I övrigt är det DLT, LTO/Ultirum eller DAT samt DVD som har kryssats 
för flest gånger. Som annan databärare angavs diskett och 9840B Storagetek.  
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Fråga 6.2  Finns systemdokumentationer över system som önskas levereras? 
Majoriteten av de som är intresserade av att 
leverera har systemdokumentationer över 
aktuella system. Om dokumentationerna helt 
eller delvis uppfyller RA-FS 2003:37 framgår 
inte av denna undersökning.  

6.2

Vet ej
7%

Ej svar
14%

Nej
18%

Ja, för 
alla
54%

Ja, för en 
del
7%

 
 

                                                 
7 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:7) om överlämnande av   
  upptagningar för automatisk databehandling (ADB-upptagningar) till Riksarkivet och landsarkiven.  
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5. Sammanfattning  
Nedan sammanfattas ett urval av resultaten från databearbetningen samt presenteras några 
slutsatser som kan dras av enkätsvaren. 

5.1   Resultat 
• 90 % av de svarande myndigheterna har en arkivansvarig oavsett om det finns en arkivarie 

anställd eller inte.  
• 51 % har angett att de bevarar digital information på ett långsiktigt sätt och vanligast är för 

diarieföringssytem. 48 % av dessa har svarat att de har dokumenterade rutiner för 
bevarandefrågor. 

• 46 % har angett att de har planer på att arkivera ADB-upptagningar i digital form.  
• Myndigheterna har mycket goda säkerhetsrutiner både vad gäller säkerhetskopiering och 

skydd mot extern påverkan. 
• Endast 5 % har uppgett att de dokumenterat sammanställningar i sin helhet av uppgifter 

som myndigheten har kunnat göra i sina system. 40 % har angett att de inte har 
dokumenterat dessa alls. 

• Över hälften har svarat att de gallrar ADB-upptagningar ur sina system och de flesta har 
gallringsföreskrift/beslut för detta.     

• Intresset att leverera ADB-upptagningar inom en femårsperiod till Riksarkivet är lågt. 

5.2   Slutsatser 
En myndighet har en skyldighet att se till att dess ADB-upptagningar är läsbara under hela 
bevarandetiden samt att autenticiteten kan garanteras. Det är viktigt att myndigheter tar hänsyn 
till arkivbildningsfrågorna för sina system i ett tidigt skede och inte enbart när det är dags att ta 
systemen ur drift eller vid leveranser. Frågan om långtidslagring av ADB-upptagningar bör tas i 
beaktning redan vid planeringen av ett nytt system och goda rutiner bör utvecklas för hantering 
av informationen i systemen. Detta gäller främst ADB-upptagningar som skall bevaras över en 
längre period. Här spelar Riksarkivets tillsyn- och rådgivningsverksamhet en central roll och RA 
bör tidigt finnas tillhands med god rådgivning och vägledning utifrån ett arkivperspektiv. Det 
finns idag ett stort intresse bland myndigheter att arkivera ADB-upptagningar i digital form och 
ett flertal har redan påbörjat arbetet. Om bevarandet hos myndigheterna helt eller delvis 
uppfyller RA-FS 2003:1 och RA-FS 2003:28 framgår dessvärre inte av denna undersökning. Den 
form av datainsamling som genomfördes har inte möjliggjort en sådan kartläggning. Denna typ 
av information samlas bäst in genom fördjupade/riktade inspektioner hos ett representativt urval 
av myndigheter där man tittar mer ingående på deras system9. 
 
Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att allt större mängd information kan bevaras längre i 
systemen och att behovet av avställningar har minskat. Det är dock viktigt att den information 
som avställs inte blir liggandes så att de på sikt riskerar att inte kunna konverteras till nya format. 
Detta är något som lämpligen bör följas upp i inspektionsverksamheten. Ett stort antal har angett 
att information sparas på backup band eller i befintliga system. Det är viktigt att påpeka att 
backup inte är detsamma som arkivering. När det gäller arkivering så syftar det på ett långsiktigt 
bevarande och det är centralt att informationen är läsbar i framtiden. Backup har egentligen inget 

                                                 
8 Föreskrifter om tekniska krav för ADB-upptagningar samt Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och   
   allmänna råd (RA-FS 1994:2) om upptagningar för automatisk databehandling (ADB-upptagningar). 
9 En inspektion där man tittar på allt ifrån gallring, formatfrågor, avställning, dokumentation, m.m. för   
   systemen. 
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med långsiktighet att göra utan är mer som en garanti för att återskapa ett system vid t ex en 
eventuell systemkrasch.  
 
Oavsett media så skall en myndighets handlingar redovisas i arkivförteckningen. Ett stort antal 
har uppgett att de inte redovisar några av sina ADB-upptagningar eller information kring dessa 
någonstans, vilket kan bero på avsaknad av anvisningar och bra rutiner. Detta är något som 
Riksarkivet bör följa upp mer ingående vid inspektioner. De flesta har någon form av 
förståelsedokumentation till flertalet av sina system även om alla inte är helt kompletta. Tyvärr 
har många angett att dessa inte heller redovisas i myndighetens arkivförteckning. De flesta 
dokumentationer uppfyller till viss del Riksarkivets föreskrifter. Endast 5 % har angett att 
sammanställningar har dokumenterats i sin helhet. 40 % har svarat att inga sammanställningar 
har gjorts, vilket är anmärkningsvärt. Här har emellertid vissa svarat som inte har några ADB-
upptagningar sparade. Kommentarer som angavs var att brister i dokumenteringen avsåg äldre 
eller utlokaliserade system eller att inga sammanställningar har behövts dokumenteras då 
kunskapen finns hos användarna! Det sistnämnda är anmärkningsvärt. Genom att förlita sig på 
att kunskapen finns hos användarna gör man den väldigt nyckelpersonberoende vilket inte är bra 
på sikt. Förr eller senare arbetar dessa personer inte kvar och då försvinner kunskapen med dem! 
De flesta har angett att de gallrar ADB-upptagningar och att det finns gallringsföreskrift/beslut 
för detta, men att det saknas dokumenterade rutiner för gallringen. Överlag är det dåligt med 
dokumentering av rutiner och även detta bör följas upp i inspektionsverksamheten.  
 
De flesta myndigheterna är inte intresserade av att leverera ADB-upptagningar till Riksarkivet 
inom en femårsperiod. Vanligaste orsakerna är att materialet fortfarande används för återsökning 
eller att materialet inte är så pass omfattande att en leverans anses nödvändig. För det mesta rör 
det sig om diarie- eller ärendehanteringssystem som är aktuella för leveranser. Riksarkivet bör i 
sin rådgivningsroll redan på ett tidigt stadium förbättra informationen till myndigheterna och 
finns till hands med behjälpliga råd och inte bara när det är dags för leveranser. Leveranser av 
ADB-upptagningar har en benägenhet att bli långdragna och orsakerna till detta är flera, bland 
annat problemet med felaktigheter i det som levereras. Det är ett återkommande problem att det 
som levereras inte alltid stämmer överens med kravprofilen. Som det är nu tar det mycket tid i 
anspråk för Riksarkivets personal att kontrollera leveranser och återkoppla till myndigheter med 
upptäckta brister. Sedan ett antal år pågår projektet Verk 2410 där frågan om leveranser ingår. 
Tanken är att det inom en snar framtid kommer finnas förbättrade rutiner utarbetade för 
leveranser och då även för IT-leveranser. Det är intressant ur ett leveransperspektiv att det finns 
ett så pass stort antal av egenutvecklade system samt standardsystem med anpassning till 
verksamheten ute hos myndigheterna. Dessa typer av system kan i framtiden generera större 
arbetsinsatser vid en eventuell leverans. Tyvärr framkommer det inte i denna enkätundersökning 
något om systemens exportfunktioner, vilket kan vara viktigt ur leveransaspekten. Enklare typer 
av register bör på sikt kunna tas emot genom förenklat leveransförfarande och en utredning skall 
hösten 2005 se över hur detta skall kunna gå till. Arbetsgruppen för avställning och leveranser av 
digitala bokföringstransaktioner lär också på sikt underlätta hanteringen av leveranser till 
Riksarkivet. Resultatet av LDB-projektet väntas under 2006 och tanken är att de skall kunna 
presentera en XML-baserad leveransrutin för digital information. Frågan om leveransformat och 
långtidslagring av digital information är ett komplext problem och många frågor återstår dock att 
få svar på.

                                                 
10 Verksprojektet elektronisk förvaltning och utvecklandet av 24-timmarsmyndigheten vid Riksarkivet och   
   landsarkiven (dnr RA 20-2002/3179). 
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        Bilaga 1 
                                           2003-12-11  Dnr RA 230-2003/4516 
 
Tillsynsbyrån Myndigheter enligt sändlista 
 
Kartläggning av ADB-upptagningar hos statliga myndigheter 
 
Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) skall en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnad och vårdas så 
att det tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för 
rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Tryckfrihetsförordningens 
handlingsbegrepp omfattar även ADB-upptagningar. Riksarkivet vill i sin tillsyns- och 
rådgivningsroll skaffa sig en god överblick över ADB-upptagningar hos statliga myndigheter.  
 
Genom bifogad enkät vill Riksarkivet kartlägga bland annat vilken typ av ADB-upptagningar 
som finns, hur de är organiserade, vilken teknik som används, vilka rutiner som finns, om 
gallring förekommer, om det är aktuellt med ADB-leverans till Riksarkivet och vilka 
utvecklingstendenser som är aktuella. Syftet med enkäten är att skapa ett underlag till ett bättre 
och bredare tillsynsarbete i framtiden. Enkäten skall även ligga till grund för det fortsatta arbetet 
inom projektet Långsiktigt Digital Bevarande (LDB) genom att de kan bilda sig en uppfattning 
om befintliga upptagningar i den offentliga verksamheten. Projektet är ett samarbete mellan 
Riksarkivet, Luleå Tekniska Universitet och Bodens kommun.  
 
Enkäten riktar sig till alla myndigheter, såväl centrala som lokala och regionala samt stiftelser 
och organ, som enligt sekretesslagen omfattas av offentlighetslagstiftningen. Resultatet av 
enkäten kommer att publiceras i en slutrapport på Riksarkivets hemsida. Den kommer även att 
skickas ut till medverkande myndigheter.  
 
Enligt sekretesslagen 15 kap. 11 § skall varje myndighet hålla tillgänglig för allmänheten en 
beskrivning över vilka ADB-register som finns hos myndigheten. För tre år sedan 
uppmanades myndigheter att till Riksarkivet skicka in en kopia på en sådan förteckning (Dnr 
230-2000/875). I samband med enkäten uppmanar vi härmed igen myndigheterna att till 
Riksarkivet insända en kopia av myndighetens förteckning över ADB-register. Detta även 
om inga ändringar har gjorts sedan den senaste inskickade kopian.  
 
Vi ber Er besvara bifogade enkät senast 30 januari 2004. Enkäten bör besvaras av IT-
ansvarig med stöd av arkivarie eller andra där det behövs. Svaren samt förteckning över 
ADB-register sänds till Riksarkivet, Byrån för tillsyn och rådgivning, Box 12541, 102 29 
Stockholm.  
 
Frågor om enkäten kan ställas till Elisabeth Jarborn, Riksarkivet, tel. 08-737 64 05, 
elisabeth.jarborn@riksarkivet.ra.se eller Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet tel. 08-737 64 93, 
torbjorn.hornfeldt@riksarkivet.ra.se. 
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Kartläggning av ADB-upptagningar hos statliga myndigheter 
 
Myndighet:………………………………………………………… 
 
Uppgiftslämnare:…………………………………………………... 
 
Befattning:…………………………………………………………. 
 
Telefon/e-postadress:………………………………………………. 
 
Datum:……………………………………………………………… 
 
 
Svaren sänds till: 
Riksarkivet, Byrån för tillsyn och rådgivning, Box 12541, 102 29 Stockholm 
 

 
1. Arkivorganisation och regelverk 

 
 Fråga 1.1 a. Finns det någon arkivansvarig hos myndigheten? 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 Fråga 1.1 b. Om ja på fråga 1.1 a, är denne även ansvarig för arkivering av ADB-upptagningar? 
  Ja 
  Nej, annan ansvarig, vem?..................................................................................................................... 
  Vet ej 
  Finns ingen ansvarig 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

IT-system hos myndigheter innehåller uppgifter som samlats in och strukturerats för att kunna sammanställas och 
återsökas vid behov. I regel utgör dessa uppgifter allmänna handlingar, t ex ifråga om pensionsuppgifter i ett 
personalsystem är behovet av uppgifterna mer långvarigt än livslängden hos de system som lagrar dem. 
Bestämmelser kring bevarande av allmänna handlingar, krav på beständighet m.m. finns i arkivlagstiftningen som 
är teknikneutral. Riksarkivet utfärdar föreskrifter och allmänna råd myndigheter (RA-FS). I tre olika författningar 
(2003:1-2003:3) återfinns Riksarkivets föreskrifter och råd angående tekniska krav, standarder m.m. som är 
betydelsefulla för möjligheten att bevara digitala arkiv över lång tid. Finns att hämta i pdf-format på www.ra.se . 

 
Fråga 1.2 Känner myndigheten till innehållet i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd gällande 

ADB-upptagningar (RA-FS 2003:1-2003:3)? 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 1.3 a. Har myndigheten en förvaltningsövergripande plan för arkivering/långsiktigt bevarande 
av ADB-upptagningar? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Fråga 1.3 b. Om ja på fråga 1.3 a, på vilket sätt är denna plan dokumenterad?......................................... 
 ………………………………………………………………………………............................................... 
 ………………………………………………………………………………............................................... 
 ………………………………………………………………………………............................................... 

    
2. System i drift 

 
 Fråga 2.1 a. Vilka typer av system är idag i drift inom myndighetens verksamhet? 
 Ange alternativ: 

    Diarieföringssystem            Personaladministrativa system 
    Ärendehanteringssystem            Ekonomisystem 
    E-postsystem            Inköpssystem 
    Lönesystem            Upphandlingssystem 

 Andra: ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Fråga 2.1 b. Kartlägg system som förekommer inom angivna typer ovan. 
   Uppgifter på systemnivå redovisas per system på en särskild blankett, se bilaga 1. 
  

 Fråga 2.2 a. Finns det system hos myndigheten som har övertagits från annan huvudman (t ex statlig 
eller kommunal verksamhet)? 

  Ja  
  Nej 
  Vet ej 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 Fråga 2.2 b. Om ja på fråga 2.2 a, för vilket/vilka system, samt vem/vilka var tidigare 

systemägare/systemansvarig?....................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………............................................... 
………………………………………………………………………………............................................... 

 ………………………………………………………………………………............................................... 
 

Fråga 2.2 c. Om ja på fråga 2.2 a, har systemet efter övertagandet införlivats i myndighetens 
verksamhet? 

  Ja  
  Nej 
  Vet ej 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 2.2 d. Om nej på fråga 2.2 c, vad har hänt med ADB-upptagningarna i de ej införlivade 
systemen? 

Förvaras i ursprungligt system 
 Gallrats (förstörts) 
 Avställts  
 Vet ej 

 Annat…………………………………………………………………………………………………..
Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Fråga 2.3 a.  Finns det inom myndigheten system som har ersatts av nyare system eller som av 

andra skäl är tagna ur drift? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

  
 Fråga 2.3 b. Om ja på fråga 2.3 a, ange vilka: .......................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 

 
Fråga 2.3 c. Om ja på fråga 2.3 a, vad har hänt med informationen i de avslutade systemen? 

Förvaras i ursprungligt system 
Överförts till annat system  
Gallrats (förstörts) 

 Avställts  
 Avställts & konverterats, till vilket/vilka format…………………………………………………… 
 Vet ej 

 Annat…………………………………………………………………………………………………..
Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Arkivering/långsiktigt bevarande 

 
Fråga 3.1 a.  Bevarar myndigheten digital information på ett långsiktigt sätt? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Fråga 3.1 b. Om ja på fråga 3.1 a, inom vilka verksamhetsområden? 
 Ange alternativ: 

    Diarieföringssystem            Personaladministrativa system 
    Ärendehanteringssystem            Ekonomisystem 
    E-postsystem            Inköpssystem 
    Lönesystem            Upphandlingssystem 

 Andra: ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
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Fråga 3.1 c. Om ja på fråga 3.1 a, är dessa rutiner dokumenterade, i så fall var? 
Ja 

 Nej  
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fråga 3.1 d. Om nej på fråga 3.1 a, har myndigheten planer på att i framtiden arkivera ADB-

upptagningar i digital form? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………..
. 
 Fråga 3.1 e. Om ja på fråga 3.1 d, inom vilka områden? 

    Diarieföringssystem            Personaladministrativa system 
    Ärendehanteringssystem            Ekonomisystem 
    E-postsystem            Inköpssystem 
    Lönesystem            Upphandlingssystem 

 Andra:………………………………………………………………………………………………………
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Fråga 3.2   Görs regelbundna säkerhetskopieringar av myndighetens ADB-upptagningar?  
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Fråga 3.3 a. Är ADB-upptagningarna skyddade mot extern påverkan? 
 Ja 
 Nej 
 Vet ej 
 
 Fråga 3.3 b. Om ja på fråga 3.3 a, på vilket sätt (t ex arkivlokal, organisatoriska åtgärder)?................... 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 3.4 Vilka lagringsformat används för myndighetens ADB-upptagningar som: 
  (fler än ett alternativ möjligt)   
 fortfarande är i drift?  är avställda? 

Databaser Databaser 
        Specifika format (ange vilket, t ex
        Access, DB2 Oracle, SQL Server) 
        …………………………...............
        …………………………………...
        …………………………………...

       Specifika format (ange vilket, t ex 
        Access, DB2 Oracle, SQL Server) 
        …………………………............... 
        …………………………………... 
        …………………………………... 

        Sekventiell text med fasta             
        post- och fältlängder 

        Sekventiell text med fasta              
        post- och fältlängder 

        XML (om standard DTD/ Schema 
        ange)……………………………..
        …………………………………...
        …………………………………..

       XML (om standard DTD/ Schema 
        ange)…………………………….. 
       …………………………………... 

        …………………………………... 
Kontorsdokument Kontorsdokument 
        Specifikt format (ange typ, t ex 
        Word, Word Perfect)…………….
        …………………………...............
        …………………………............... 

        Specifikt format (Ange typ, t ex 
        Word, Word Perfect)……………. 
        …………………………............... 
        …………………………............... 

       PDF        PDF 
       XML (om standard DTD/ Schema  
       ange)……………………………..
       …………………………………...
       ………………………………….. 

       XML (om standard DTD/ Schema 
        ange)…………………………….. 
        …………………………………... 
        …………………………………... 

      Bilder, bitmappade/rastrerade   
      (ange typ, t ex CALS, JPEG, TIFF) 
      …………………………………….
      ………………………….................
      ………………………….................

      Bilder, bitmappade/rastrerade   
     (ange typ, t ex CALS, JPEG, TIFF) 

      ……………………………………. 
      …………………………................. 
      …………………………................. 

      Bildformat, vektoriserat (ange typ,  
      t ex CGM)…………………………
      …………………………………….
      …………………………………….

     Bildformat, vektoriserat (ange typ,  
      t ex CGM)………………………… 
      ……………………………………. 
      ……………………………………. 

      Digitalt ljud (ange typ, t ex Wave,  
      MP3)………………………………
      …………………………………….
      …………………………………….

      Digitalt ljud (ange typ, t ex Wave,   
      MP3)……………………………… 
      ……………………………………. 
      …………………………………..... 

      Digital video (ange typ t ex MPEG)
      …………………………………….
      …………………………………….
      …………………………………….

      Digital video (ange typ t ex MPEG) 
      ……………………………………. 
      ……………………………………. 
      ……………………………………. 

        Annat (ange typ)………………...
        …………………………………...
        …………………………………...

        Annat (Ange typ)………………... 
        …………………………………... 
        …………………………………... 

        Vet ej         Vet ej 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………................................... 
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Fråga 3.5  Vilka typer av databärare används för avställda ADB-upptagningar? 
Bandkassett (ange typ/format) 
 3480…………………………………………………………………………………………... 
 DAT…………………………………………………………………………………………... 
 Exabyte-typ…………………………………………………………………………………... 
 DLT…………………………………………………………………………………………... 
 Super-DLT…………………………………………………………………………………… 
 LTO/Ultrium…………………………………………………………………………………. 
 AIT…………………………………………………………………………………………… 
Optiska skivor 
 CD-R 
 DVD 
Annan databärare (ange typ/format)………………………………………………………………….. 

 Vet ej 
 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
Fråga 3.6 a.  Finns det dokumenterade rutiner för avställningar av ADB-upptagningar (t ex hur ofta   

 avställningar ska  ske, på vilket medium de ska förvaras, konverteringar, hantering och 
förvaring av arkivexemplar enligt säkerhets-, klimat- och miljömässiga krav)? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Fråga 3.6 b. Om ja på fråga 3.6 a, var/på vilket sätt är rutinerna dokumenterade?.................................... 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

4. Redovisning och dokumentation 
 
Fråga 4.1 Är ADB-upptagningarna och information kring dessa (t ex samband mellan ADB-

upptagningar, sökingångar) redovisade i myndighetens arkivförteckning, arkivredovis-
ning och/eller dokumenthanteringsplan? 

Ja, samtliga 
Ja, de flesta 
Ja, enstaka 
Nej, enbart för avställda ADB-upptagningar 
Nej, enbart för ADB-upptagningar i drift 
Nej, inga  
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Fråga 4.2 a. Omfattas någon av myndighetens ADB-upptagningar av registerlag? 

 Ja 
 Nej  
 Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
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 Fråga 4.2 b. Om ja på fråga 4.2 a, har myndigheten en beskrivning/förteckning över sina ADB-
register i enlighet med sekretesslagen 15 kap. 11 §? 

Ja 
Nej  
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

  
 Fråga 4.2 c. Om ja på fråga 4.2 a, ange vilken/vilka ADB-upptagningar samt registerlag som avses:  
  detta görs genom att bifoga en kopia av myndighetens förteckning över ADB-register 

 
 Fråga 4.3 a. Finns det ”förståelsedokumentation” i form av systemdokumentation, 

användarmanualer, hjälpfiler, m.m.? 
Ja, för samtliga 
Ja, för de flesta 
Ja, för enstaka 
Nej, enbart för avställda ADB-upptagningar 
Nej, enbart för ADB-upptagningar i drift 
Nej, för inga 

 Dokumentation saknas 
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………….......... 
  
 Fråga 4.3 b. Om ja på fråga 4.3 a., är dessa redovisade i myndighetens arkivförteckning? 

Ja, samtliga 
Ja, de flesta 
Ja, enstaka 
Nej, enbart för avställda ADB-upptagningar 
Nej, enbart för ADB-upptagningar i drift 
Nej, inga 

 Dokumentation saknas 
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
Fråga 4.4 Uppfyller dokumentationerna Riksarkivets krav på dokumentation i enlighet med 3 kap. 2 

§ RA-FS 2003:3 samt 1 kap. 3 § och 4 kap. 5 § i RA-FS 2003:2?  
Ja, i sin helhet 
Ja, till viss del 
Nej 
Vet ej 
Dokumentation saknas 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 4.5 Hur väl har myndigheten dokumenterat de sammanställningar av uppgifter som 
myndigheten har kunnat göra i sina system (se RA-FS 2003:2, 4 kap. 5 § & RA-FS 
2003:3, 3 kap. 2 §)? 

Dokumenterats i sin helhet 
Dokumenterats till viss del 
Har inte dokumenterats 
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 
 

5. Gallring 
 
Gallring innebär enligt Riksarkivets författningssamling: 
”förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar; 

 förstöring av sådana handlingar/uppgifter i samband med överföring till annan databärare räknas som 
gallring om överföringen medför 
- informationsförlust, 
- förlust av möjliga informationssammanställningar, 
- förlust av sökmöjligheter eller 
- förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet” (RA-FS 2003:2)  
 

Fråga 5.1 a Förekommer gallring av ADB-upptagningar i myndighetens system?
Ja 
Nej  
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
Fråga 5.1 b. Om ja på fråga 5.1 a, finns det gallringsföreskrift/beslut för detta? 

Ja 
Nej  
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
   

Fråga 5.2 a. Finns dokumenterade rutiner för gallring av ADB-upptagningar hos myndigheten?
Ja 
Nej  
Vet ej 

 
Fråga 5.2 b. Om ja på fråga 5.2 a, hur är dessa rutiner dokumenterade?................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
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Fråga 5.3 a. Har information som gallrats i ADB-system sparats på annat sätt? 
Ja 
Nej 
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Fråga 5.3 b. Om ja, på vilket sätt? 
Utskrift till papper 
Mikrofilm 

 Annat……………………………………………………………………...…………………………
…………………………………….............................................................................................................. 

 …………………………………………………………………….............................................................. 
  

6. Leverans 
 

Fråga 6.1 a. Har myndigheten för avsikt att leverera ADB-upptagningar till Riksarkivet inom en 
5-års period? 

Ja 
Nej  
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fråga 6.1 b. Om nej på fråga 6.1 a, varför inte? 

 Materialet används för återsökning  
 Ej omfattande ADB-material 
 Ekonomisk fråga 
 Annan orsak………………………………………………………………………………………….... 
 
 Fråga 6.1 c. Om ja på fråga 6.1 a, vilken typ av ADB-upptagningar är aktuella för leverans?................. 

……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 
Fråga 6.1 d. Om ja på fråga 6.1 a, vilken typ av överföringssätt önskas användas vid leverans av ADB-

upptagningarna?  
Bandkassett (ange typ/format) 
 3480…………………………………………………………………………………………... 
 DAT…………………………………………………………………………………………... 
 Exabyte-typ…………………………………………………………………………………... 
 DLT…………………………………………………………………………………………... 
 Super-DLT…………………………………………………………………………………… 
 LTO/Ultrium…………………………………………………………………………………. 
 AIT…………………………………………………………………………………………… 
Optiska skivor 
 CD-R 
 DVD 
Annan databärare (ange typ/format)………………………………………………………………….. 
Datakommunikation 

 Vet ej 
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Fråga 6.2  Finns systemdokumentationer över system som önskas levereras? 
Ja, för alla 
Ja, för en del 
Nej 
Vet ej 

 Kommentarer:……………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Myndighet:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Definition av termer: 
System Med system avses IT-baserade informationssystem som integrerar regler och rutiner för verksamhetsarbetet och som lagrar och tillhandahåller 

information 
Funktion  Med funktion avses uppgiften som systemet löser i verksamheten.. Ex. administration av personalärenden 
Utveckling/ 
anpassningsgrad 

1) Egenutvecklade system 2) Standardsystem utan anpassning till verksamheten 3) Standardsystem anpassat till verksamheten 

Utvecklingsverktyg Utvecklingsverktyg som använts vid ev. anpassning av standardsystem 
Koppling/integration Datautbyte med andra system (interna och externa) 
Åtkomst Tillgängligt för tredje part att skriva och läsa 
Avställning Hur ofta myndigheten gör avställningar av information i systemet, t ex vart 3:e, 5:e, 10:e år eller aldrig. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

     System (namn)    Funktion Utveckling/         Koppling/integration Åtkomst       Avställning             Anmärkningar          
     (se fråga 2.1 b)  Anpassning                                                                                                      
  /utv.verktyg                                                                                                     

 34 
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Sändlista myndigheter 
 
Affärsverket Svenska Kraftnät 
Alkoholsortimentsnämnden 
Allmänna pensionsfonderna 
Allmänna reklamationsnämnden 
Arbetsdomstolen 
Arbetsgivarverket  
Arbetslivsinstitutet 
Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation 
Arbetsmarknadsstyrelsen 
Arbetsmiljöverket 
Arkitekturmuseet 
Banverket  
Barnombudsmannen  
Bergsstaten  
Blekinge tekniska högskola 
Bokföringsnämnden 
Boverket  
Brottsförebyggande rådet 
Brottsoffermyndigheten 
Centrala försöksdjursnämnden  
Centrala etikprövningsnämnden 
Centrala studiestödsnämnden 
Chalmers Tekniska högskola AB 
Danshögskolan 
Datainspektionen 
Delegationen för utländska investeringar i Sverige 
DNV Inspection AB 
Domstolsverket 
Dramatiska institutet  
Ekobrottsmyndigheten 
Ekonomiska rådet 
Ekonomistyrningsverket 
Elsäkerhetsverket  
Energimyndigheten 
Exportkreditnämnden 
Fastighetsmäklarnämnden 
Fideikommissnämnden 
Finansinspektionen 
Fiskeriverket  
Flygplatsnämnden  
Folkbildningsförbundet 
Folkbildningsrådet 
Folke Bernadotteakademin 
Fonden för fukt- och mögelskador 
(Småhusskadenämnden)  
Forskarskattenämnden 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
(FAS)  
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (FORMAS)  
Forum för levande historia 
Gentekniknämnden 
Glesbygdsverket  
Granskningsnämnden för radio och TV 
Göta hovrätt 
Handelsflottans kultur- och fritidsråd  
Handelshögskolan i Stockholm 
Handikappombudsmannen   
Haverikommissionen 
Hjälpmedelsinstitutet  
Hovrätten för Nedre Norrland 
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Hovrätten för Västra Sverige 
Hovrätten för Övre Norrland 
Hovrätten över Skåne och Blekinge 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd  
Hälsohögskolan i Jönköping AB 
Högskolan Dalarna 
Högskolan f. lärarutbildn. o. kommunikation i 
Jönköping  
Högskolan i Borås 
Högskolan i Gävle 
Högskolan i Halmstad 
Högskolan i Jönköping, Stiftelsen 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Högskolan i Malmö 
Högskolan i Skövde 
Högskolan i Trollhättan Uddevalla 
Högskolan på Gotland 
Högskoleservice AB i Jönköping 
Högskoleverket 
Högsta domstolen 
Idrottshögskolan 
ILO-kommittén  
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB 
Inspektionen för strategiska produkter 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering  
Institutet för psykosocial medicin  
Institutet för rymdfysik 
Institutet för tillväxtpolitiska studier  
Insättningsgarantinämnden 
Integrationsverket  
Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB 
Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet  
Jordbruksverket 
Justitiekanslern 
Jämställdhetsnämnden  
Jämställdhetsombudsmannen  
Kammarkollegiet 
Kammarrätten i Göteborg 
Kammarrätten i Jönköping 
Kammarrätten i Stockholm 
Kammarrätten i Sundsvall 
Karolinska institutet 
Kemikalieinspektionen  
Kommerskollegium 
Konjunkturinstitutet 
Konkurrensverket  
Konstfack 
Konsthögskolan 
Konstnärsnämnden 
Konsumentverket 
Krigsförsäkringsnämnden 
Kriminalvårdens transporttjänst 
Kriminalvårdsnämnden 
Kriminalvårdsstyrelsen 
Kungliga biblioteket 
Kungliga Musikaliska akademien 
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien  
Kungliga Svenska Aeroklubben  
Kärnavfallsfondens styrelse  
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Lagrådet 
Lantmäteriverket 
Livrustkammaren, Skoklosters slott o. Hallwylska 
museet 
Livsmedelsekonomiska institutet  
Lotteriinspektionen 
Luftfartsverket  
Luleå tekniska universitet 
Läkemedelsförmånsnämnden 
Läkemedelsverket  
Lärarhögskolan i Stockholm 
Marknadsdomstolen 
Medlingsinstitutet  
Migrationsverket 
Mitthögskolan 
Moderna museet 
Musikhögskolan, Kungliga 
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 
Myndigheten för skolutveckling 
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 
Mälardalens högskola 
Nationalmuseum med Prins Eugens Valdemarsudde 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 
Naturhistoriska riksmuseet 
Naturvårdsverket   
Nordiska afrikainstitutet 
Notarienämnden 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Nämnden för offentlig upphandling 
Nämnden för Rh-anpassad utbildning 
Nämnden för statens avtalsförsäkringar 
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor  
Nämnden mot diskriminering  
Oljekrisnämnden  
Ombudsmannen mot diskriminering p.g.a. sexuell 
läggning  Statens konstråd 
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering  
Operahögskolan i Stockholm 
Patent- och registreringsverket  
Patentbesvärsrätten  
Polarforskningssekretariatet 
Post- och Telestyrelsen  
Posten AB 
Premiepensionsmyndigheten 
Presstödsnämnden 
Radio- och TV-verket 
Radiotjänst i Kiruna AB 
Rederinämnden  
Regeringsrätten 
Registernämnden 
Resegarantinämnden 
Revisorsnämnden 
Riksantikvarieämbetet 
Riksförsäkringsverket  
Riksgäldskontoret 
Riksidrottsförbundet 
Rikspolisstyrelsen 
Riksskatteverket 
Riksskatteverket – Särskilda skattekontoret 
Rikstrafiken  
Riksutställningar  
Riksåklagaren 
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Rymdstyrelsen  
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige   
Rådet för forskning och utvecklingssamarbete mellan   
Sverige och EU (EU-FoU-rådet) 
Rättshjälpsmyndigheten 
Rättshjälpsnämnden 
Rättsmedicinalverket 
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 
Sametinget  
Sjöfartsverket  
Skatterättsnämnden 
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
Skogsstyrelsen  
Skolverket 
Skolväsendets överklagandenämnd 
Smittskyddsinstitutet  
Småföretagarnas Arbetslöshetskassa 
Socialstyrelsen  
Specialpedagogiska institutet 
Specialskolemyndigheten 
Språk- och folkminnesinstitutet 
Statens ansvarsnämnd  
Statens beredning för medicinsk utvärdering 
Statens biografbyrå 
Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)  
Statens bostadskreditnämnd 
Statens bostadsnämnd 
Statens fastighetsverk 
Statens folkhälsoinstitut  
Statens Geotekniska institut  
Statens historiska museer 
Statens institut för ekologisk hållbarhet  
Statens institut för kommunikationsanalys  
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)  
Statens institutionsstyrelse  

Statens kriminaltekniska laboratorium 
Statens kulturråd 
Statens kvalitets- och kompetensråd 
Statens kärnkraftinspektion  
Statens livsmedelsverk  
Statens ljud- och bildarkiv  
Statens maritima museer 
Statens museer för världskultur 
Statens musiksamlingar 
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar  
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor  
Statens pensionsverk 
Statens personadressregisternämnd 
Statens råd för kärnavfallsfrågor  
Statens strålskyddsinstitut  
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd  
Statens trygghetsnämnd 
Statens utlandslönenämnd 
Statens utsädeskontroll  
Statens Va-nämnd  
Statens veterinärmedicinska anstalt  
Statens väg- och transportforskningsinstitut  
Statens växtsortnämnd  
Statistiska centralbyrån 
Statskontoret 
Steriliseringsersättningsnämnden  
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Stiftelsen framtidens kultur  Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)  
Stiftelsen för forskning inom områden med 
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa  
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning                                          
och forskning (STINT) 

                    
WHO Collaborating Center on International Drug 
Monitoring  

Stiftelsen för Internationella institutet för industriell 
miljöekonomi vid Lunds universitet  
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) 
Stiftelsen för strategisk forskning 
Stiftelsen för vård- och allergiforskning 
Stiftelsen Innovationscentrum  
Stiftelsen Nordiska museet 
Stiftelsen Norrlandsfonden  
Stiftelsen Svenska institutet i Rom 
Stockholms internationella fredsforskningsinst 
(SIPRI) 
Styrelsen f. ackreditering och tekn. kontroll 
SWEDAC) 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) 
Styrelsen för samefonden  
Stängselnämnden 
Svea hovrätt 
Svensk bilprovning AB 
Svenska föreningen Norden  
Svenska institutet 
Svenska kyrkan 
Svenska språknämnden 
Svenska Unesco-rådet 
Svensk-norska samarbetsfonden 
Svenskt biografiskt lexikon 
Sveriges författarfond 
Sveriges geologiska undersökning  
Sveriges lantbruksuniversitet 
Sveriges meteorologiska o. hydrologiska institut 
(SMHI)  
Säkerhetspolisen (SÄPO)  
Södertörns högskola 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Taltidningsnämnden 
Teaterhögskolan i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Tekniska museet, Stiftelsen 
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 
Tullverket 
Turistdelegationen  
Ungdomsstyrelsen 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Karlstad 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Umeå 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Växjö 
Universitetet i Örebro 
Utlänningsnämnden 
Valmyndigheten 
Venantius AB 
Verket för högskoleservice 
Verket för innovationssystem (Vinnova)  
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Vetenskapsrådet 

Vägverket  
Överklagandenämnden för högskolan 
Överklagandenämnden för studiestöd 
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Sändlista arbetslöshetskassorna 

 

Akademikernas a-kassa  

A-kassan för Service och Kommunikation   

Alfa-kassan  

Byggnads a-kassa  

Elektrikernas a-kassa  

Farmacitjänstemännens a-kassa  

Fastighetsanställdas a-kassa  

Finansförbundets a-kassa  

Försäkringstjänstemännens a-kassa  

Grafiska arbetarnas a-kassa  

Hamnarbetarnas a-kassa  

Handelsanställdas a-kassa  

Handelstjänstemännens a-kassa  

Handelsanställdas a-kassa  

Hotell och restauranganställdas a-kassa  

Industrifackets a-kassa  

SIF:s a-kassa  

Journalisternas a-kassa  

Kommunalarbetarnas a-kassa  

Kommunaltjänstemännens a-kassa  

Livsmedelsarbetarnas a-kassa  

Ledarnas a-kassa  

Lärarnas a-kassa  

Metallindustriarbetarnas a-kassa  

Musikerförbundets a-kassa  

Målarnas a-kassa  

Pappersindustriabetarnas a-kassa  

Petroleumhandlarrnas a-kassa  

Skogs- och lantbrukstjm a-kassa  

Skogs- och Träfackets a-kassa  

Småföretagarnas a-kassa  

ST:s a-kassa  

Statstjänstemännens a-kassa  

Svens Handel och Arbetsgivarnas a-kassa  

Sveriges arbetares a-kassa  

Sveriges fiskares a-kassa  
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Sv teaterförbundets a-kassa  

Säljarnas a-kassa  

Transportarbetarnas a-kassa 


